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REUNIÃO DO EXECUTIVO 28 de outubro 2020 
ORDEM DE TRABALHOS: 
 

1) Feiras e mercados – análise de regulamento e atualização de taxas; 
 
2) Requalificação do arraial – ponto de situação acerca do início dos trabalhos inerentes; 

 
3) Requalificação da Z. I Casalinho  – ponto de situação; 
 
4) Saneamento Travessa Rio Capitão - ponto de situação; 

  
5) Outros assuntos. 

 
DESENVOLVIMENTO DO TEMA ENUNCIADO: 
Iniciou-se a reunião com a presença de todos os membros do executivo, exceto a vogal Mónica Dias. 

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, decidiu-se que numa próxima reunião será revisto 

o atual regulamento que rege os mercados e feiras e aplicar-se-ão novas taxas, a partir de janeiro, do 

próximo ano, mediante devida análise contabilística prévia em reunião de executivo. 

No âmbito do ponto dois que se refere à requalificação do arraial, a Câmara Municipal, na pessoa do senhor 

Vereador Topa Gomes, informou a Junta de freguesia da necessidade de um documento que comprove que 

aquele é pertença desta autarquia. Deste modo pode dizer-se que a falta deste documento está a atrasar o 

início das obras. Salientou-se alguma estranheza, pelo facto de só agora ter sido pedido tal comprovativo. 

No ponto três, abordou-se a requalificação da zona industrial do Casalinho. O início das obras estará para 

breve, pois o projeto já foi aprovado, de acordo com informações da Camara Municipal. 

Em relação ao ponto quatro, que diz respeito ao saneamento da Travessa Rio Capitão, um morador 

deslocou-se à Junta de Freguesia, questionando o ponto de situação das obras, da referida rua. Comunicou-

se ao cidadão que essa obra já foi contemplada no concurso de novas redes de saneamento, pelo que a 

Junta de Freguesia aguarda que se inicie o mais rapidamente possível. 

No ponto cinco, outros assuntos, o tesoureiro Carlos Seixas, informou que se vai reunir com o contabilista, 

sobre as novas taxas, nas feiras e mercados, as quais serão motivo de análise pelo executivo desta entidade 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 


